
«ՀՀ վարչապետի գավաթ» սիրողական խճուղավազքի մրցաշարը կանցկացվի 

սեպտեմբերի 20-ին․ հայտագրումն սկսված է  

 

Հանրապետությունում վազքի և առողջ ապրելակերպի մասսայականացման, ինչպես 

նաև բնակչության շրջանում ֆիզկուլտուրայի և սպորտի քարոզչության ապահովման 

նպատակով Փարաքար-Էջմիածին մայրուղում (ՀՀ Արմավիրի մարզ) սեպտեմբերի 20-ին 

կիրականացվի «ՀՀ վարչապետի գավաթ» սիրողական խճուղավազքի մրցաշարը։  

Մրցաշարի մեկնարկը կտրվի Փարաքար գյուղի մերձակա տարածքից. մասնակիցները 

պետք է մրցավայր ներկայանան մրցումներից երկու ժամ առաջ՝ անձը հաստատող 

փաստաթղթով: 

Մրցաշարը կանցկացվի 3 տարիքային խմբով և առանձին գործող աթլետ մարզիկների 

խմբով՝ 

• 1-ին տարիքային խումբ՝ 2005-2007 թթ. ծնված դպրոցականների համար (2 կմ) 

(աղջիկներ և տղաներ), 

• 2-րդ տարիքային խումբ՝ 2004-1987 թթ. ծնված կանայք, 2004-1982 թթ. ծնված 

տղամարդիկ (10 կմ), 

• 3-րդ տարիքային խումբ՝ 1986 թ. ծնված և բարձր տարիքի կանայք, 1981 թ. ծնված և 

բարձր տարիքի տղամարդիկ (10 կմ), 

• աթլետիկայով զբաղվող ՀՀ քաղաքացիները՝ առանց տարիքային սահմանափակման 

խմբով (10 կմ): 

Մրցաշարին կարող են մասնակցել ֆիզիկական համապատասխան 

պատրաստվածություն, ինչպես նաև առողջության վերաբերյալ համապատասխան 

տեղեկանք ունեցող քաղաքացիները: 

Մրցաշարին 3 տարիքային խմբերում, ինչպես նաև առանձին գործող աթլետների 

խմբերում 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղերը գրաված մասնակիցները (տղամարդիկ և կանայք) 

պարգևատրվելու են նախարարության համապատասխան կարգի հավաստագրերով, 

գավաթներով, մեդալներով: 

1-ին տարիքային խմբի՝ 2 կմ վազք մրցաձևում 1-ին, 2-րդ և 3-րդ տեղերը գրաված 

դպրոցահասակ տղաները և աղջիկները պարգևատրվելու են նաև համակարգիչներով, 

իսկ 2-րդ, 3-րդ խմբերում և առանձին գործող աթլետների խմբերում 1-ինից 20-րդ տեղեր 

գրաված մասնակիցները (10 կմ, կանայք և տղամարդիկ)՝ դրամական մրցանակներով: 

Դրամական մրցանակներ 2-րդ և 3-րդ տարիքային խմբերի ու առանձնացված գործող 

աթլետների խմբերի 1-20-րդ տեղեր գրաված մասնակիցներին՝ 

1-ին տեղ՝ 1.000.000 ՀՀ դրամ, 

2-րդ տեղ՝ 600.000 ՀՀ դրամ, 

3-րդ տեղ՝ 400.000 ՀՀ դրամ, 

4-րդ տեղ՝ 150.000 ՀՀ դրամ, 

5-րդ տեղ՝ 100.000 ՀՀ դրամ, 

6-10-րդ տեղերը՝ 75.000 ՀՀ դրամ, 

11-20-րդ տեղերը՝ 50.000 ՀՀ դրամ: 

Հարկերը, տուրքերը և պարտադիր վճարները ներառված չեն: 

Մրցաշարին մասնակցության համար ներկայացվում է հայտ՝ համաձայն հավելված 2-ի 

(տես այստեղ՝ https://escs.am/am/news/13645 ) անձնագրի կամ նույնականացման 

վկայականի և մրցաշարին մասնակցելու համար առողջության վերաբերյալ տեղեկանքի 

պատճենները: 

Հայտերի ներկայացման ժամկետը՝ մինչև սեպտեմբերի 14-ը ներառյալ։  

Մրցաշարին կարող եք հայտագրվել ինչպես առցանց՝ փաստաթղթերն ուղարկելով 
Արագածոտնի մարզպետարանի ԿՄՍ վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fescs.am%2Fam%2Fnews%2F13645%3Ffbclid%3DIwAR02Vqb36y90gXPJ_5MAnu6tEVTXblVM5mM_0awnpZZaFCy3B-KW4cXo2Gs&h=AT18HlGgiFDmtxl-4Y6jelt7kCpMdIPpioPzucMf_mYCdjdvvcWv-mCAqm7Km4TzhEvRS9IPD6qXRsuEPUSgsIOKqjGEYCiliH_AHcZXjwk6Is1UIZEZOz3ujq1it9_4ydrk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3g1NhkCBF7pT5Wq9cuIp-SOl6JTUf60dF3kOV1_IvJFgIB25FHMCRxILWn0f8fkKOImK3xE2eTTT-McsSl1bh2Z-lcGjFOJ_v4rT2Ghg4cv84x-rqvzcW9oKFhEtUV-54Dsj1CJB0CcHH9VY0_XsTNiamhFgv8MZLxv4oi88ReZrNOTU3kW7pSJWsF9qvZYivh15SIhA


aragatsotnkms@gmail.com հասցեին, այնպես էլ առձեռն՝ մարզպետարանի նշված 

բաժին։  
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել մարզպետարանի ԿՄՍ վարչության 

աշխատակցի հետևյալ հեռախոսահամարին՝ 077198326։  

ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող մասնակիցներին (միջազգային կազմակերպությունների և 

դեսպանատների ներկայացուցիչներ, օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ) մրցանակային 1-ին, 

2-րդ և 3-րդ տեղերը գրավելու դեպքում, կտրվեն հավաստագրեր, մեդալներ, իսկ 1-ին 

տեղեր գրաված մասնակիցներին նաև հուշանվերներ: 

Մրցաշարի անցկացման հետ կապված ծախսերի շրջանակում նախատեսվում են նաև 

ուղիղ եթերի, շարժական բեմի և լեդ էկրանի ապահովում: Մասնակիցների գործուղման 

ծախսերը (գիշերակաց, սնունդ և ճանապարհածախսը) հոգում է գործուղող 

կազմակերպությունը: 

Մրցաշարի նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքները համակարգում է 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարությունը: 
 


